
Noteringar vid möte 150407 
 
1. Mail om upplevelser hos Migrationsverket 
jag var på migrationsverket i fredags - tillståndsenheten 
senare på dagen var jag på fjärde långgatan och där diskuterade mina dåliga erfarenheter från 
förmiddagen. Förde en diskussion med en av advokaterna om ett statligt verk får hantera sina 
ärenden på det sätt som tillståndsenhet gör. Vi diskuterade bl.a. en Jo anmälan. Min uppfattning är 
att vi måste göra något, det nuvarande tillståndet kan inte fortsätta. Detta samtal hörde några andra 
gode män i rummet. I det sammanhanget så fick jag kontakt med en kvinna som rekommenderade 
ert nätverk. 
Har du idéer om hur man kan påverka så att MiV blir ett fungerande statligt verk med en transparens 
så att ärendehanteringen blir acceptabel. 
jag bor inte i Kungsbacka, vilket innebär att jag sannolikt inte kan fysiskt delta i era möten. 
Däremot så kan jag gärna delta i utbyte av erfarenheter. 
 
2. Tolk 
Det förekommer ibland att man får en tolk som inte förstår HMs språk eller dialekt 
Ibland är även HMs språk dåligt grammatiskt så det blir svårt att tolka. 
Även sättet att uttrycka sig skapar ibland problem. ”jag åkte till London, vart i London? Birmingham” 
Vi GM kan stoppa möten om vi känner att det blir fel 
 
2. Arvoden 
Stor variation. Mölndal 2000 kr7mån. Ngn kommun har startersättning på 2500 kr och sedan 
schablon på 2000-2500kr/mån.  
Sätt upp 20-30 min för redovisningstid. 
Norm före PUT 10 tim/månad 
 
3. Asylutredning 
Säg till på mötet att du som GM önskar egen kopia på Asylutredningssamtalet från MiV. 
Se till att det Juridiska ombudet kallar till möte för att gå igenom noteringarna från detta möte och 
komplettera det som saknades eller var felaktigt uppfattat. 
 
4. nya chefer socialen Kba 
Martina har slutat som chef för Fyrtornet och Anneberg 
RK möjlig ersättare som konsult 
 
5. Mötet i April med alla intressenter 
Avbokat, Nytt datum kommer 
 
6. SFV 
Ersättningsnivåer, redovisning granskning 
Stig kollar upp och återkommer 
 
7. Vår HW skadegörelse 
Vad gäller om vår HM har sönder saker? 
Då GM inte är ersättningsskyldig och HM saknar ekonomiska medel borde det var socialen 
Kanske indragen veckopeng i uppfostringssyfte 
 
8. LMA kort 
MiV skapar nytt kort automatiskt 
Det gamla bör skickas tillbaka till MiV 
MiV har förfrankerade kuvert om man frågar efter det 



9. Majblomman 
Vi kan söka bidrag till träningskläder och träningskostnader hos Majblomman 
Även fotbollsklubbarna söker bidrag 
 
 
 
 
 
 


